E-Banking SMS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Mely létrejött
Számlaszám:
Ügyfélazonosító:
Számlatulajdonos neve:
Állandó lakcím / székhely:
Levelezési cím:
(továbbiakban Szolgáltatást Igénybevevő), valamint a Hungária Takarék (7150 Bonyhád, Szabadság tér
9., Cégjegyzékszám: 02-02-00186; továbbiakban Takarékszövetkezet) között.
Jelen szerződés a Takarékszövetkezet által biztosított SMS szolgáltatás teljesítésére jön létre az Általános
Szerződési Feltételekben részletezett szolgáltatásokra, az ott meghatározott módon a fent megadott fizetési
számlaszám és a hozzá tartozó alszámlák elektronikus úton történő kezeléséhez.
A szolgáltatások mindenkori árai, illetőleg árváltozásai az aktuális Hirdetményekben kerülnek kihirdetésre.
Jelen szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Internetbank szolgáltatásról szóló Általános
Szerződési Feltételek az Általános Üzletszabályzat és a Hirdetmények, melyek fiókjainkban és a honlapunkon is
elérhetők.
A Szolgáltatást Igénybevevő kijelenti, hogy a jelen Szolgáltatási Szerződés szerinti Takarékszövetkezeti SMS
szolgáltatást a mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételek ismeretében, annak feltételei és az ott leírtak
szerint veszi igénybe.
Jelen Szolgáltatási Szerződés alapján a Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatását a
mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint teljesíti. A Szolgáltatási szerződés
felmondására vonatkozó szabályok az Általános Szerződési Feltételekben kerülnek meghatározásra, az ott nem
szabályozott esetekben a felmondási idő mindkét szerződő fél részéről 30 naptári nap.
Jelen Szolgáltatási szerződésben, a kapcsolódó Általános Szerződési Feltételekben és Hirdetményben nem
szabályozott kérdésekben a jelen szerződésben megjelölt fizetési számla vezetésére vonatkozó Keretszerződés,
szerződés, valamint azok mindenkori mellékleteiben foglalt rendelkezések, a Takarékszövetkezet Általános
Üzletszabályzata, a Polgári Törvénykönyv, a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény
rendelkezései az irányadók.
A Szolgáltatást Igénybevevő kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírását megelőzően megismerte a vonatkozó
általános szerződési feltételeket, az abban leírtakat magára nézve kötelezően elfogadja. A Szolgáltatást
igénybevevő hozzájárul, hogy az általa megadott telefon és/vagy e-mail alapú elérhetőségeket felhasználva a
Takarékszövetkezet a Szolgáltatást Igénybevevő részére banki szolgáltatásokra vonatkozóan kedvező ajánlatot is
tegyen, tájékoztató jellegű telefonhívást, SMS üzenet, elektronikus üzenet küldését kezdeményezze.
A Szolgáltatás Igénybevevő hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a Hirdetményben közzétett díjak és
felmerült költségek összegével bankszámláját külön rendelkezése nélkül megterhelje. A tranzakciók díjának
elszámolása zárlatkor, hónap végén történik a fizetési számlán.
Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a „Szolgáltatás igénylés részletező lap I” és az. “Adatlap az
SMS szolgáltatás igénybevételéhez” dokumentum felhasználó adatokkal.
Az Adatlap-on részletezett felhasználók részére történő megadott információk szolgáltatására vonatkozó
felhatalmazásom visszavonásáig érvényes.
Jelen szerződés a Szerződő felek általi aláírás napján lép hatályba.
A Hungária Takarék vállalja, hogy a szolgáltatást a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül az ügyfél felé
megkezdi, melyről SMS értesítést küld.
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